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تاريخ دريافت99/9/2:

تاريخ پذيرش99/22/22:

چكيده
زمينه و هدف :حفاظت از محیطزیست از مولفههای مهم عدالت ،توسعه پایدار و شکوفایی جوامع در جهان کنـونی محسـوب میشود این
حق و دسترسی به آن برای همه آحاد جامعه ،در تعریف عدالت نیز نهفته است .زیرا تخریب آلودگـی محیطزیست لطمات جبران ناپذیری
را به مردم بخصوص به طبقه فقیر وارد میسازد .بحران محیطزیست ابعادی جهانی دارد .گام اول ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از
محیطزیست نیازمند آموزش محیطزیست در همه سطوح بویژه به کودکان و نوجوانان بعنوان سفیران محیطزیستی در جامـــــعه
میباشد پژوهش حاضر تحت عنـوان «بررسی نقش رسانههای ارتباط جمعی در آموزش محیــــطزیستی از دیدگاه دبیران مقطع
راهـــنمایــــی شهرستان سرپل ذهاب» در راستای ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از محیـــطزیست در کشور انــجام گرفـته است.
مواد و روشها  :جامعه آماری تحقیق ،دبیران مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب (تعداد  021نفر) میباشد که بااستفـاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده ،تعداد  122نفر انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامه محقــق ساخته بـــود کـــه بــــا استفاده از آزمون
آلفای کرانباخ تعیین اعتبار گردید .سپس پرسشنامه بین افراد نمونه توزیـــع و نظــرات آنــــــان جمعآوری گردید .سپس سؤاالت
پرسشنامه و چهار متغیر تحقیق (تأثیر رسانهها بر شناخت محیـط زیست ،آگــاه سازی وقایع محیط زیستی توسط رسانهها ،تأثیر رسانهها
بر نگرش و آگاهی دانـش آموزان نسبت به مسایل محیطزیست و تأثیر رسانهها بر عملکرد و رفتار دانش آمـوزان نسبت به

 -1کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی -دانشگاه پیام نور تهران مرکز*(مسئول مکاتبات).
 -0دانشیار گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور.
 -3استاد گروه زبان شناسی دانشگاه پیام نور.

محیطزیست) با استفاده از آمار توصـــیفی (فراوانی مطلق ،نسبی و تجمعی) و آزمون ناپارامتری دو جملهای مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
يافتهها و نتايج :یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که پاسخگویان به همه سؤاالت پرسشنامه در خصوص تأثیر رسانهها ارتبـاط جمعی به
آموزش مسایل محیطزیستی با بیش از  02درصد (به استثناء سوال  8پرسشنامه) (تشویق دانـش آموزان نمونه محافظ محیطزیست در
گسترش رفتار حفظ محیطزیست از طریــــق رسانههـ ا) مورد تأیید قرار گرفت در خصوص متغیرهای تحقیق ،به جز متغیر شناخت
محیطزیـست و متغیر نگرش مثبت که در سطح معنیداری %5فرض صفر رد نشد و تأثیر آموزش رسانهای بر شناخت و نگرش دانش
آموزان %02و یا کمتر از  %02است .متغیر دیگر (تأثیر آموزش رسانهای بر آگاه ســـازی وقایــــع محیطزیستی ،و تأثیر آموزش رسانهای
بر عملکرد و رفتار دانشآمــوزان به حفظ محیط زیست ) فرض صفر در سطح معنی داری %5رد شد و نشان داد که تأثیر آموزش رسانهای
بر این موارد با بیش از %02مؤثر و تأثیــر گذار است.
واژه هاي کليدي :محیطزیست ،رسانه ،رسانه ارتباط جمعی ،آموزش.
مقدمه
رسانه همان وسیله ای است که کاال را از محل تولید یا توضیع

آموزش را به فراگیران منتقل می کند و حال که وسایل کمک

به دست مصرف کننده می رساند .رسانه ،وسیله انتقال و ارایه

آموزشی شامل اشیا ،وسایل و ابزاری است که تنها در بخش

کاال به مصرف کننده با آموزش به فراگیر است .پس رسانه

آموزش از آن ها استفاده میشود(.)1

آموزش وسیله یا عامل است که آموزش از طریق آن به فراگیر

اطمینان داشته باشید که تجارب ،تمایالت ،توانمندی و شیوه

ارایه میشود .در کالس درس عامل اصلی آموزش معلم است در

یادگیری فراگیران ممکن است روی نتایج به کار گیری رسانه

رسانه آموزش همان معلم است و یا اگر فراگیر تمام مطالب را از

تاثیر داشته باشد .از آنجا که رسانهها بودنشان یعنی انتقال

تلویزیون دریافت کند ،در این صورت رسانه آموزشی تلویزیون

محتوای آموزشی از فرستنده به گیرنده ،با هم تفاوتی ندارند.

است .از زمانی که آموزش شروع شده است رسانه ها نیز وجود

باید سادهترین و ارزانترین آنها را برای هر آموزش انتخاب

داشته است و یکی از اولین رسانهها معلم بوده است .در

کرد .گاهی خصوصیات فراگیران ،نوع خاصی از رسانه را طلب

حال حاضر رسانههای آموزشی جزئی تفکیک ناپذیر از فرایند

میکند و به همین دلیل میبایست در انتخاب رسانه به گرایش

آموزش یا یادگیری هستند رسانههای آموزشی دیگر وسایل و

فراگیران به رسانه مورد نظرشان و برداشت آنها از نظر میزان

موادی در حمایت از آموزش نیستند ،بلکه رسانه ها خود نیز

یادگیری از طریق آن رسانه توجه داشت.

دادههای آموزشی میباشند.

رسانه و کانال ارتباطی :در طول طراحی پیام آموزشی ،تعیین

اصطالحاً وسایل آموزشی یا وسایل کمک آموزشی اغلب اشتباها

کانالهای ارتباطی و رسانهها که بیشترین اثربخشی را در گروه

مترادف رسانههای آموزشی به کار برده میشوند .این وسایل

هدف دارند ،ضروری است .کانالهای ارتباطی روشهایی هستند

کلیه ادوات و اشیایی است که در کنار رسانههای آموزشی برای

که برای رسیدن به گروه هدف استفاده میشوند مثل روش های

تفهیم بهتر یا بیشتر موضوع برای فراگیران به کار میروند

ارتباط بین فردی (مشاوره)

به عنوان مثال استفاده از نقشه برای تفهیم بهتر جغرافیا توسط

رسانه هاي ارتباطی:

معلم در کالس درس .در این مثال رسانه آموزشی ،معلم و

رسانههای ارتباطی مواد آموزشی هستند که برای رسیدن به

وسیله کمک آموزشی ،نقشه است .پس رسانه آموزشی

گروه هدف استفاده میشود مثل بروشور و غیره  ..گاهی اوقات

به عوامل ،وسایل یا ابزاری گفته می شود که کل محتوای

رسانه و کانال ارتباطی یکی هستند مثل رادیوی محلی
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مطالعه نقش رسانه هاي ارتباط جمعی ...
تعريف رسانههاي ارتباط جمعی :

همچنین در ابعاد شناختی ،نه تنها آنچه که ما از دنیا تجربه

رسانههای ارتباط جمعی به کلیه رسانههایی گویند که از طریق

میکنیم و میدانیم بهرسانهها وابسته است بلکه حتی اینکه

وسایل فنی یا الکترونیکی با مخاطبان ارتبـاط برقــرار میکند.

چگونه ما درباره دنیا فکر میکنیم نیز به آنها بستگی دارد.

مثل کلیه ستون چاپی ،کتاب ،روزنامه ،مجله ،پوستر ،کتابچه،

فلسفه رسانه بازتاب دهنـده گـذرگاههـا و میـان برهـایی اسـت

پوسترهای دیواری ،رادیو ،تلویزیون ،فیلم ،اسالید ،نوار پخش

که به صورت تـاریخی و پـیشاز هـم بـا بـه کـار گـرفتن خـط

صوت و نوارهای ویدیویی(.)0

پیشــــرفت چــــاپ ،دورنمــــای محــــوری و در تنهایــــت

ویژگی رسانه ارتباط جمعی نوین به طور خالصه را به شرح ذیل

رســانههــایدیــداری و شــنیداری و رایانــههــای دیجیتــال را در

میتوان نام برد:

ارتبـاط بــا هـم قــرار مــیدهـد .تغییراتــی کـهدر نحـوه ذخیــره

 -1سرعت انتشار  -0نظم انتشار -3گستردگی حوزه انتشار -4

ســاختن و تبــادل اطالعــات پدیــدار گشــته بــه تمــام هســتی

تداوم انتشار  -5فراگیری و پوشش مخاطبان  -0دستیابی به

انسانی مربـوطمـی شـود و در ارتبـاط بـا ادراک زمـان و مکـان

قضاوت و داوری مخاطبان انبوه  -0آسانی دسترسی و هزینه

و ارتباطات بین انسانی قرار دارد( .)5

اندک این عوامل سبب میشوند که استفاده از رسانهها به وسیله
روابط عمومی برای اطالعرسانی و برقراری ارتباط با افکار
عمومی و دریافت بازخورد و اطالع از داوری های افکار عمومی
در قبال عملکرد سازمان به عنوان یکی از مفیدترین ،با
صرفهترین ،سریع ترین ،گسترده ترین و مستند ترین شیوه های
برقراری ارتباط متقابل میان سازمان و مردم شناخته شود(.)3

رسانههاي همگانی
«رسـانههــای همگـانی عبارتنــد از تمـام ابزارهــای غیرشخصــی
ارتبــاط کــه بــدان وســیله پیــامهــای بصــری و یــا ســمعی
مســتقیماً بــه مخاطبــان انتقــال مــییابنــد .تلویزیــون ،رادیــو،
ســینما ،روزنامــههــا ،مجــالت ،کتابهــا و تابلوهــای آگهــی همــه
در زمره رسانههای همگانیهستند»(.)0

فلسفه رسانه چيست؟

محیطزیسـت از نظـر مفهـومی عبـارت اسـت از هـر آنچـه کـه

رسانه پیام است .مارشـال مـک لوهـان حـدود نـیمقـرن پـیش

فراینــد زیســتن را احاطــه مــیکنــد و بــا ان در کــنش متقابــل

شــناختی را از عصــری تــازه درایــن عبــارت بــه طــور خالصــه

قــرار دارد .تــاکنون مفهــوم محــیط از دیــدگاههــای مختلفــی

میگنجاند .ایـن عصـر تـازه بـا پیـدایش الکتریسـته آغـاز شـد

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .از دیــدگاه گیــاهشناســی،

کــهانســان توانســت بــه مــدد آن اطالعــات را ذخیــره و انبــار

محــیط عبـــارت اســـت از مجموعــه فیزیکـــیو شـــیمیایی و

نماید و این امکان زیربنای عصررسانهها را پیافکند.

بیولوژیک که بر گیاهـان یـا جامعـه گیـاهی در محـل رویـزش

مــک لوهــان بــراین عقیــده بــود کــه دو هــزار ســال درخشــش

مــؤثر واقــعمــیشــود از دیــدگاه اکولوژیــک مجموعــه عوامــل

فلسفه و برتری آن بـر فـن بـه پایـانرسـیده اسـت .پیامـدهای

بیرونــی کــه زنــدگی موجــود زنــده و یــا اجتمــاعزیســتی را در

فیزیکــی و اجتمــاعی رســانههــای دیــداری و شــنیداری جدیــد

زیستگاه مربوطه تحـت تـأثیر قرارمـیدهـد محـیط موجـود یـا

و همچنــین آغــاز عصــر اتوماســیون و اطالعــات ،موضــوع ایــن

اجتماع زیستیمینامند( .)0

طبقه جدید علمی یعنی نظریهرسانهها هستند (.)4

اکوسیســتم در واقــع واحــد اساســی بررســی ارتبــاطهــای

فن و رسانه به گونهای متغیر بر فرهنگ و جامعه و بدین وسیله

متقابـــل بـــین موجـــودات زنـــده و محـــیط زیســـت اســـت.

بر نوع و شیوه مخصوص ما از ادراک جهانی تأثیر میگذارند.

اکوسیستم ممکـن اسـت شـامل اجتمـاع کوچـک باشـد ماننـد

پیش از رسانههای جدید امروزیصنعت چاپ تغییر انقالبی را

اکوسیســتم یــک برکــه یــا یــک دریاچــه یــا جنگــل در نتیجــه

موجب گشته بودند البته نه فقط در سطح مهار فنی بلکه

کره زمین.
هر اکو سیستم چهار اصلی دارد:

99

علوم و تكنولوژي محيط زيست ،شماره  ،65تابستان 94

شهبازي و همكاران

 -1مواد بیجان

و گــاز بــه عنــوان ســوختهــای اصــلی نقــش بزرگــی در

 -0تولیدکنندگان

آلودگیهای محیطزیستی دارا میباشد.

 -3مصرفکنندگان

آلــودگی هــوا ناشــی از ســوخت فــرآوردههــای نفــت و گــاز در

 -4تجزیهکنندگان

خودروهــــا ،نیروگــــاههــــا وکارخانجــــات از یــــک ســــو و

در طبیعـــت ســـالم ســـه دســـته از موجـــودات گرداننـــدگان

آلــودگیهــای آن در اثــر نشســت نفــت از نفــتکشهــا و حتــی

چرخه طبیعی هستند آنها عبارتنداز:

در حــینعملیــات حفــاری و اســتخرا لــزوم توجــه خــاص بــه

اول  -تولیدکنندگان یعنی گیاهان کلروفیلدار

این بخش را فراهم مـی آورد .توجـه بـه ایـن موضـوع و رعایـت

دوم  -مصرفکنندگان که از گیاهان مصرف میکنند.

اصــول محــیطزیســتی کمــک شــایان تــوجهی در حفــظ

سوم  -تجزیـهکننـدگان کـه مـواد آن حاصـل از اجسـاد بقـای

ســالمتی افــرادو ســالم نگهــداری محــیط زیســت در زنــدگی

جانوران و گیاهـان پسـماندهادر اثـر فعالیـت مصـرفکننـدگان

خواهد داشت(.)12

و تولیدکنندگان بوجود میآید را تجزیه میکنند.

یکــی از چــالشهــای پــیش روی انســانهــا چگــونگی روبــرو

چهــارم  -تــا زمــانی کــه گــردش طبیعــی صــورت گیــرد در

شـدن بـا بحــران محـیطزیسـتی اسـت کــه بسـیاری معتقدنــد

طبیعت ،نقصان و وقفه انجام نمیپذیرد(.)8

بــر اثــر مــاده گرایــی بــی حــد و مــرز و صــنعتی شــدن لجــام

نقشهای کلی رسانهها بر محیطزیست:

گســیخته در جوامــع امــروزی پدیــد آمــده اســت .انفجــار

 -1نقــش محلــی :اســناد معنــای خانــه بــه محــیط زیســت و

جمعیــت ،نــابودی منــابع ،مصــرف بــیش از انــدازه ،گســترش

ایجاد تعالی خاطر نسبت به آن

فقــر ،آلــودگی شــدید و صــنعتی شــدن چــالشهــای بزرگــی را

 -0نقش ملـی :ایجـاد معنـا و حـس مشـترک نـه تنهـا نسـبت

پــیش روی صــاحب نظــران محــیطزیســت مــی گذارد.آنچــه

به نهادهای طبیعی بلکـه نسـبت بـهزیسـت بـومهـای متنـوع و

نیــاز آن بــیش از پــیش احســاس مــی شــود اصــالح رابطــه

فرهنــگ آنهــا (طبیعــت بــدون مــردم مثــل بهشــت عــاری از

انســان بــا زمــین اســت ،یــک راهکــار بــرای تجدیــد تــوازن

نیکــاناســت) .ایــن مهــم تــرین کاســتی و نقصــان در برخــی

طبیعت و انسان(.)11

کارهای رسانهای درباره محیطزیست است.

حفاظت از محـیطزیسـت از مؤلفـههـای مهـم عـدالت ،توسـعه

 -3نقش جهانی
اصالح تصویر ایران (یک زمـین  ،تنهـا یـک ایـران دارد بـا ایـن
همه نوع) روزنامـه نگـاری مـردم نگارانـه مـا را بـه بطـن خـرد
فرهنگ بـومی مـیبـرد و معنـای محـیطزیسـت و پدیـدههـای
محــیط زیســتی را ن ـه از منظــر یــک توریســت بلکــه از منظــر
ساکنانزیست بـومهـای مختلـف بـرمال مـیسـازد .ایـن یعنـی
به دسـت دادن فهـم رایـج و حـاکم درمنطقـهای کـه در طـول
سالیانی پاسدار محیط زیست خود بوده است (. )9
آلودگی هاي محيط زيست
دنیــای صــنعتی و نیازهــای آن بــه اســتفاده هرچــه بیشــتر
انسان از سوختهـای فسـیلی شـدهاسـت .در ایـن میـان نفـت

پایدار و شکوفایی جوامـع درجهـان کنـون محسـوب مـیشـود،
بنیــادی کــه کشــور مــا نیــز نیازمنــد توجــه شایســته بــه آن
اســت .در واقــع بهــرهمنــدی از محــیطزیســت ســالم در کنــار
آزادی و برابری از حقـوق اولیـه بشـر بـه شـمار مـیآیـد .ایـن
حق و دسترسـی بـه آن بـرای همـه آحـاد جامعـه ،در تعریـف
عـــدالت نیـــز نهفتـــه اســـت زیـــرا تخریـــب و آلـــودگی
محــیطزیســت لطمــات جبــران ناپــذیری را بــهمــردم و بــه
خصــوص بــه طبقــه فقیــر وارد مــیســازد .بنــابراین در نگــاهی
جــامع بــه بح ـ عــدالت نمــیتــوان بح ـ محــیطزیســت را
نادیده گرفت(.)10
بنـــابراین الزم اســـت بـــرای تقویـــت ســـاختار حفاظـــت از
محــیطزیســت ماننــد بســیاری از بخــشهــای دیگــر دولــت،

مطالعه نقش رسانه هاي ارتباط جمعی ...
بخـــش عمـــدهای از آن بـــه موضـــوع محـــیطزیســـت و
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توســعهپایــدار اختصــاصیابــد و بــرای تقویــت ایــن ســاختار و
توانمندســازی نیــروی انســانی متخص ـ

نسبت به مسایل محیطزیستی موثر است؟

و ابزاره ـایتشــویقی

 -4رســــانه تــا چــــه انــــدازه بــر عملکــرد و رفتــار

و نظارتی مربوطـه ،برنامـههـای راهبـردی ارایـه شـود.که یکـی

دانــش آمـــوزان نســبت بــه حفـــظ مسایــــل

از این راهبردهـا حمایـت از برنامـههـای ملـی ارتقـای فرهنـگ

محیط زیستی مؤثر

و آگاهی محـیطزیسـتی بـه عنـوان زیربنـای توسـعه پایـدار از
طریــق تصــویب و اجــرای طــرحهــای ملــی آمــوزشهــای

هدف کلی تحقيق :

محیطزیستی است(.)13

ارتقــای ســطح فرهنــگ و اطالعــات پایــه محــیط زیســت در

اهمیت آموزش محیطزیست به کودکان در سطح جهانی

دانش آموزان مقطع راهنمایی

در دورانــی زنــدگی مــیکنــیم کــه محــیطزیســت مــوقعیتی
بحرانــی دارد .بحــران محــیطزیســت ابعــادی جهــانی دارد و
انســان تنهــا بــه منفعــت هــای مقطعــی و کوتــاه مــدت خــود

اهداف فرعی تحقيق:
.1

ایجاد ایفای نقش مناسب رسانههای ارتباط جمعی

نگریســته اســت و ایــن ارتبــاط بــا محــیط زیســت را تنهــا در

در ارتقای آگاهی دانش آموزان نسبت به مسایل

بهــره بــرداری هرچــه بیشــتر از منــابع طبیعــی ،آن هــم تحــت

محیط زیستی

عنــوان پیشــرفت و توســعه تعریــف نمــوده و در نتیجــه ایــن

.0

ایجاد ایفای نقش مناسب رسانههای ارتباط جمعی

ارتبــاط نامتناســب ،محــیط زیســت را در خطــر نــابودی و

در ارایه آموزش های هدفمند و منظم مسایل و وقایع

تهدیـــدها قـــرار داده اســـت .فهرســـت ایـــن تهدیـــدها از

محیطزیستی به دانش آموزان

محیطزیسـت در سـطح جهـانی و ملـی ،تنـوع زیسـتی و انـواع
آلــودگی هــا در تنــوع اســت .دربــاره حفــظ محــیط زیســت،
ارتقای فرهنگ عمـومی جامعـه بـه ویـژه آمـوزش بـه کودکـان
نقــش مهمــی را ایفــا مــی کنــد ،بــه راســتی اگــر در جامعــه
فرهنگ عمومی حفـظ محـیط زیسـت در سـطح بـاالیی باشـد
بسیاری از مشکالت محیط زیسـتی بـدون نیـاز بـه اهـرمهـای
بازدارنده دولتـی باکمـک مـردم برطـرف خواهـد شـد و حتـی
میتوان انتظـار داشـت مـردم نسـبت بـه بعضـی فعالیـتهـای
دولتـی کــه ممکــن اسـت آســیبی بــه محـیط زیســت برســاند،
عکس العمل نشان دهنـد .کـه رسـانه هـای ارتبـاط جمعـی در
این زمینه میتوانند نقش مهمی داشته باشد (.)14
سئواالت پژوهش :
 -1آیــا رســانههــا جهــت شــناخت محــیط زیســت و
آموزش مسایل مربوط به آن مؤثرهستند؟
 -0رســانههــا چــه انــدازه دانــشآمــوزان را از وقــایع
محیطزیستی آگاه میسازند؟

روش پژوهش:
این پـژوهش از نـوع مطالعـات توصـیفی  -تحلیلـی مـیباشـد.
اطالعــات الزم از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته کــه دارای
 02ســئوال بســته پاســ براســاس مقیــاس پــن گزینــهای
لیکــرت (خیلـــی زیــاد ،زیـــاد ،متوســط ،ضـــعیف و خیلـــی
ضعیف ) و دو سـوال بـاز پاسـ مـیباشـد ،جمـعآوری گردیـد.
سپس بـا اسـتفاده از نـرمافـزار آمـاری  SPSSمـورد تجزیـه و
تحلیل قرار گرفت.
جامعـــه پـــژوهش در ایـــن بررســـی ،تمـــام دبیـــران مقطـــع
راهنمایی شهرسـتان سـرپل ذهـاب مـیباشـد کـه تعـداد 021
نفر میباشند.
بــا اســتفاده از روش نمونــهگیــری تصــادفی ســاده ،و از طریــق
فرمــول بــرآورد حجــم نمونــه تعــداد  122نفــر را بــه عنــوان
نمونه جامعه ،آماری انتخاب شد.
روایــی و اعتبــار پرسشــنامه بعــد از طراحــی و تــدوین بــه
صورت زیر تعیین شده است:

211

شهبازي و همكاران

علوم و تكنولوژي محيط زيست ،شماره  ،65تابستان 94

الـــف) بـــرای اعتبـــار آن پرسشـــنامه توســـط تعـــدادی از

پژوهش چهار متغیر تأثیر آموزش رسانهای بر شناخت

کارشناســان و صــاحب نظــران رشــته علــوم تربیتــی مــورد

محیطزیست ،تأثیرآموزش رسانهای بر آگاه سازی وقایع

مطالعـه قـرار گرفــت و مشـکالت آن بعــد از بـازخورد ،برطــرف

محیطزیستی ،تأثیر آموزش رسانهای برنگرش و آگاهی مثبت

گردید.

دانشآموزان نسبت به حفظ محیط زیست و جلوگیری از بروز

ب) برای اعتبـار پرسشـنامه ،سـئواالت پرسشـنامه بـا اسـتفاده

مسایل محیطزیستی و تأثیر و آموزش رسانهای برعملکرد و

از آزمــون آلفــای کرونبــاخمــورد ارزیــابی قــرار گرفــت و اعتبــار

رفتار دانشآموز نسبت به حفظ محیط زیست مورد آزمون

آن با  %85مورد تأیید قرار گرفت.

قرارگرفتند .نتیجه آزمون این چهار متغیر که به طور کلی

بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای ایــن پــژوهش ،از برنامــه

پاسخگوی همه سواالت تحقیق میباشند نشان داد که:

نــرمافــزاری  SPSSاســتفاده شــدهاســت .جهــت تجزیــه و

 -1آموزش رسانهای بر شناخت دانشآموزان از محیط زیست و

تحلیــل اطالعــات از آزمــونهــای توصــیفی(فراوانی نســبی،

مسایل مربوط به آن بسیار مؤثر است و پاسخگویان تأثیر

فراوانــی مطلــق ،فراوانــی تجمعــی) و آزمــون ناپــارامتری دو

رسانهها را بر شناخت محیطزیست و حفظ آن از سوی

جمله ای استفاده گردیده است.

دانشآموزان مهم و تأثیرگذار تلقی نمودهاند.

بحث و نتيجه گيري
در این قسمت به تحلیل یافتهها پرداخته و پس از نتیجهگیری،
پژوهش پیشنهاداتی را بر مبنای یافتههای ارایه می شود تا
امکان بهکارگیری یافتهها را در عمل فراهم سازد و سپس
پیشنهاداتی را برای پژوهش های بعدی مطرح میسازد .در این
جدول  -2مربوط به شناخت محيط زيست
فراوانی نسبی تجمعی

فراونی نسبی

فراوانی مطلق

گزينه*

0

0

0

0

04

00

00

3

05

51

51

4

122

05

05

5

122

122

جمع

*منظوراز گزینه های  5 ،4 ،3 ،1،0به ترتیب خیلی ضعیف ،ضعیف ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد می باشد.

 -0آموزش رسانههای ارتباط جمعی بر آگاه سازی دانشآموزان

که میتوانند جنبه پیشگیری داشته باشد را رعایت نمایند .و

در خصوص وقایع محیط زیستی (مانند سیل ،زلزله و )...مؤثر

پاسخگویان آگاهسازی وقایع محیط زیستی به دانشآموزان را از

است و نقشی تعیینکننده دارد و دانشآموزان با داشتن دانش و

طریق رسانههای همگانی در حفظ محیط زیست از سویآنان

آگاهی از بروز حوادث غیرمترقبه میتوانند درجلوگیری و

مؤثر قلمداد کردهاند.

آسیبرسانی این حوادث بر محیط زیست مؤثر باشند و مواردی
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مطالعه نقش رسانه هاي ارتباط جمعی ...
جدول  -2مربوط به آگاه سازي وقايع زيست محيطی
فراوانی نسبی تجمعی

فراونی نسبی

فراوانی مطلق

گزينه

5

5

5

0

01

10

10

3

08

50

50

4

122

00

00

5

122

122

جمع

گردیـــد کـــه آمـــوزش

حفظ محـیط زیسـت را نیـز بـه دانـشآمـوزان دیگـر و جامعـه

 -3در ایـــن پـــژوهش مشـــخ

محــیط زیســت از طریــق رســانههــای ارتبــاطجمعــی ماننــد

انتقال دهنـد .و پاسـخگویان تـأثیر رسـانههـای همگـانی را بـر

رادیــو ،تلویزیــون و  ...مــیتوانــد در دانــشآمــوزان نســبت بــه

ایجــاد نگــرش مثبــت در دانــشآمــوزان نســبت بــه مســایل

حفظ محیط زیسـتکـه میـراث گذشـتگان و ذخیـره آینـدگان

محــیطزیســتی و حفــظ محــیطزیســت مهــم و بــا اهمیــت

است نگـرش مثبـت ایجـاد نمایـد و آنـان را هوشـیارنماید کـه

دانستهاند.

در حفــــظ محــــیط زیســــت کوشــــا باشـــند و فرهنــــگ
جدول  -3مربوط به نگرش دانشآموزان نسبت به مسايل محيط زيستی
فراوانی نسبی تجمعی

فراونی نسبی

فراوانی مطلق

گزينه

5

5

5

0

03

18

18

3

81

58

58

4

122

19

19

5

-

122

122

جمع

 -4یافتههای پژوهشی نشان میدهد که آموزش محیط زیست

از بروز مسایل محیط زیستی بسیار مؤثر و تأثیرگذار باشند و

از طریق رسانههایهمگانی به دانشآموزان بر عملکرد و رفتار

پاسخگویان معتقدند که آموزش رسانهای تأثیر بسیــار مهمی

آنان تأثیر مثبت دارد و دانشآموزان بهعنوان سفیران

بر عملکرد و رفتار دانشآموزان نسبت به حفظ محیطزیست

محیطزیستی میتوانند در جامعه نقشآفرینی نمایند و در

دارد.

گسترش و ارتقای فرهنگ محیط زیستی و کنترل و پیشگیری
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جدول  -4مربوط به تأثير رسانهها برعملكرد و رفتاردانشآموزان نسبت به مسايل محيط زيستی
فراوانی نسبی تجمعی

فراونی نسبی

فراوانی مطلق

گزينه

0

0

0

0

10

15

15

3

05

58

58

4

122

05

05

5

-

122

122

جمع

بــا توجــه بــه اهــداف و ماهیــت ســئواالت تحقیــق و ســئواالت
پرسشــنامه در ایــن پــژوهش از آزمــون توزیــع دو جملــهای
استفاده شده است که در جدول آمده است.

جدول -5آزمون توزيع دوجملهاي در متغيرهاي پژوهش
سطح معناداري
%114

نقطه سنجش

%02

%209

%02

%200

%02

%220

%02

سطح مشاهده شده

تعداد

طبقه

8

00

1

0

04

2

1

122

8

09

0

01

1

122

8

00

0

03

1

122

8

83

0

10

1

122

متغير
گروه 1
گروه 0
شناخت
جمع
گروه 1

1

گروه 0

2

آگاهی
جمع
گروه 1

1

گروه 0

2

نگرش
جمع

1
2

گروه 1
گروه 0
عملکرد

فــرض  Hصفر  :تاثیر آمــوزش رسانـهای بــر شنــاخت

فرض  Hیک  :تاثیر آموزش رسانه ای بر شناخت محیط زیست

محیط زیست  %02و یا کمتر از  %02است.

بیشتر از  %02است.
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مطالعه نقش رسانه هاي ارتباط جمعی ...
با توجه به سطح معنی داری  %114دلیلی برای رد فرض صفر

گفت که بیش از  %02آموزش رسانه ای بر عملکرد و رفتار

با اطمینان  %95وجود ندارد (در نظر گرفتن خطای )%5

دانش آموزان نسبت به حفظ محیط زیست موثر است.

بنابراین میتوان گفت کمتر از  %02جامعه مورد بررسی تاثیر
آموزش رسانه ای را بر شناخت محیطزیست موثر میدانند.
البته بررسی ها نشان میدهند چنانچه نقطه آزمون از  %02به

پيشنهادات اجرايی و عملی :


کتابچــه«آمــوزش محــیط زیســت و مســایل آن» از

 %05تغییر یابد فرض اچ صفر رد شده و بنابر این با در نظر

ســوی مســئوالن امــر آمــوزش و پــرورش و تــدوین

گرقتن  %5خطا بیش از  %05از جامعه مورد بررسی آموزش

گــردد و از طریــقبرنامــههــای زنــده تلویزیــون،

رسانهای را بر شناخت محیطزیست موثر میدانند.

مباح ـ مهــم آن مطــرح گــردد و مــورد و تحلیــل

فرض  Hصفر  :تاثیر آموزش رسانهای بر آگاهسازی وقایع

قرار گیرد به طـوری کـه منجـر بـه ارتقـای فرهنـگ

محیطزیستی  %02و یا کمتر از  %02است

عمــومی محــیط زیســت بــه ویــژه در کودکــان و

فرض  Hیک  :تاثیر آموزش رسانهای بر آگاهسازی وقایع

دانشآموزانگردد.

محیطزیستی بیشتر از  %02است.
با توجه به سطح معنیداری  %09که در جدول مشخ

با توجه به نتـایج ایـن پـژوهش پیشـنهاد مـیگـردد

شده



درســی بــه نــام درس «آمــوزش محــیطزیســت» در

و بر اساس محاسبات به دست آمده ،فرض صفر با درنظر گرفتن

نظــر گرفتــه شــود و سرفصــل محتــوایی آن نیــز در

 %5خطا رد می شود و با اطمینان  %95میتوان گفت که بیش

مباحــ مفــاهیم پایــه و بنیــادیمحــیط زیســت،

از  %02آموزش رسانهای بر آگاهسازی وقایع محیطزیستی موثر

اصـــول و روش هـــای حفـــظ محـــیط زیســـت و

است.فرض  Hصفر  :تاثیر آموزش رسانهای بر ایجاد نگرش

چگونگی مبارزه بـا مسـایل مختلـف محـیطزیسـتی

مثبت در دانشآموزان به حفظ محیطزیست  %02و یا کمتر از
 %02است.
فرض  Hیک  :تاثیر آموزش رسانهای بر ایجاد نگرش مثبت در

گنجانده شود.


آن نقش مهمی دارنـد و مـی تواننـد بـه عنـوان الگـو

با توجه به سطح معنیداری  ،%00دلیلی بر رد فرض صفر با در

مطــرح شــوند ،از آنــان در برنامــههــای رادیــو و

نظر گرفتن خطای  %5وجود ندارد لیکن فرض صفر با در نظر

تلویزیــون دعــوت گــردد و الگــوی رفتــاری و عملــی

گرفتن خطای %12رد میشود و با اطمینان  %92می توان گفت

آنـــان مطـــرح شـــود و موردتشـــویق و تقـــدیرقرار

که بیش از  %02آموزش رسانهای بر ایجاد نگرش مثبت در

فرض  Hصفر  :تاثیر آموزش رسانهای بر عملکرد و رفتار

کودکــــان و دانــــشآمــــوزان کــــه در حفــــظ
محـــیطزیســـت و پیشـــگیری از بـــروز مســـایل

دانش آموزان به حفظ محیطزیست بیشتر از  %02است

دانش آموزان به حفظ محیطزیست موثر است.

در برنامـــه آموزشـــی دوره ابتـــدایی و راهنمـــایی

گیرند.


زمینــههــایی بــرای تــدوین مقــاالت ،پیشــنهادات،

دانشآموزان نسبت به حفظ محیطزیست  %02و یا کمتر از

تــألیف و ابتکــار عملــی دانــشآمــوزان ودانشــجویان

 %02استفرض  Hیک  :تاثیر آموزش رسانه ای بر عملکرد و

در جامعــه فــراهم گــردد و تســهیالتی بــه عنــوان

رفتار آموزش دانش آموزان به حفظ محیط زیست بیشتر از

مش ـوِق کــار انگیزشــی بــرای آنــاندر نظــر گرفتــه

 %02است با توجه به سطح معنی داری  ،%220با درنظر گرفتن

شود.

خطای  %5فرض صفر رد می شود و با اطمینان  %95می توان



تدابیری اندیشیده شود تـا دانـشآمـوزان بـه عنـوان
سفیران محـیط زیسـتی در جامعـه مطـرح گردنـد و
برنامــههــای عملیــاتی بــرای پیــاده ســازی طــرح
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ســالمت محــیطزیســتی توســط آنــان از ســوی

.4



احـــدیان ،محمـــد ،1308 ،مقـــدمات تکنولـــوژی
آموزشی ،تهران ،انتشارات بشری ،ص .05

مســئوالن آمــوزش و پــرورش ،محــیط زیســت و
ســازمان پــرورشفکــری کودکــان و نوجوانــان در

شهبازي و همكاران

.5

علــی ابــادی ،خدیجــه ،1380 ،مقــدمات تکنولــوژی

نظر گرفته شود.

آموزشی ،تهـران ،انتشـارات دانشـگاه پیـام نـور ،ص

در جهــت ارتقــای فرهنــگ عمــومی حفاظــت از

.08

محــیط زیســت در جامعــه ،هــر ســال جــایزهای بــه

.0

فرانــــک هــــارتمن« ،1380 ،فلســــفه رســــانه

عنــوان»جــایزه ارتقــای حفــظ محــیط زیســت» از

چیســـت؟» ترجمـــه محمـــد اخگـــری ،ســـایت

ســوی ســازمان حفاظــت از محــیط زیســت در نظــر

جامعههای اجتماعی.

گرفتــه شــود و ســاز و کارهــای اجرایــی آن تهیــه و

.0

ســایت شــرکت بازیافــت مــواد و تولیــد کــود آلــی
کرمانشــاه ،خــرداد مــاه«1388 ،تعریــف محــیط

تدوین گردد.

زیست.
پيشنهادات براي اجراي پژوهشهاي :


بررســی نقــش رســانههــای همگــانی بــر آمــوزش

حفظ محیط زیست در سموم صنعتی ،ماهنامه علمی

مســایل محــیط زیســتی از دیــدگاهدانشــجویان و

آموزشی و پژوهشی نفت پارس ،ص .10

اساتید دانشگاهی .






 .8صالحی ،سعید ،1380،مقاله راهکارهای نوین برای

.9

پــالمر ،علــی جــولمــر ،1388،آمــوزش محــیط

بررســی تــأثیر آمــوزشهــای غیــر رســانهای بــر

زیســت در قــرن بیســت و یکــم ترجمــه محمــد

جلوگیری از مسایل محیط زیستی

خورشید دوست ،انتشارات سمت ،ص .158

بررســی نقــش رســانههــای ارتبــاط جمعــی بــر

 .12ادواردز ،برایـــان ،1380 ،معمـــاری ســـبز ،ترجمـــه

آمــوزش مســایل محــیطزیســتی از دیــدگاه مــدیران

دکتـــر محمـــد رضـــا مثنـــوی ،انتشـــارات جهـــاد

و کارکنان سازمان های دولتی و غیردولتی

دانشگاهی مشهد.

بررســی تــأثیر آمــوزش رســانههــای همگــانی بــر

 .11لســتر بــراون ،1380 ،آینــده و محــیط زیســت،

آمــوزش مســایل محــیطزیســتی ازدیــدگاه مــدیران

ترجمــه دکتــر حمیــد طراوتــی ،انتشــارات جهــاد

ستادی و مدیران مدارس آموزش و پرورش

دانشگاهی تهران.
 .10معماریــان ،حســین و همکــاران ،1385 ،مجموعــه

منابع
.1

مقــاالت ششــمین همــایش ایمنــی ،بهداشــت و
فردانش ،هاشم ،1380 ،مبانی نظری تکنولوژی

محـــیط زیســـت در معـــادن»طراحـــی دورههـــای

آموزشی ،تهران :انتشارات سمت ،ص ،184 ،138

آموزشی محیط زیست معدنی».

.180
.0

.3

 .13ثابـــت جـــو محمدرضـــا ،1384،آمـــوزش محـــیط

دادگــران ،ســید محمــد ،1382،مبــانی ارتباطــات

زیســت از طریــق پیــامهــای آموزشــی ،تهــران،

جمعی ،انتشارات قدس رضوی ،تهران ،ص .51

انتشارات انجمن طبیعت ایران ،ص .00

باباپور ،خسرو«1380 ،ویژگی هایی رسانههای ارتباط
جمعی» ،وبالگ شخصی.

 .14جـــان بنســـون1380 ،اخـــالق محـــیط زیســـت،
ترجمــه عبدالحســین وهــاب زاده ،انتشــارات جهــاد
دانشگاهی مشهد ،چاپ اول .
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